
Referat fra Bestyrelsesmøde Dansk Ortopædisk Traumeselskab den 06.05.2010   

Tilstede: Frank Damborg, Michael Brix, Søren Kold, Morten Schultz Larsen, Annette Sylvest 
Afbud fra: Henrik Grønborg, Nanna Salling, Klaus Kjær Petersen, Søren Rasmussen og Charlotte Buch 
Gøthgen.  

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde 
5. Medlemsliste  
6. Symposium Protesenær fraktur  
7. Minisymposium Åbne frakturer

 

8. Hjemmesiden 
9. Specialeplanlægning 
10. DRG 
11. Uddannelsesudvalg 
12. Styrkelse af traumatologi ved EFORT 
13. Næste møde 
14. Evt.   

Ad 1. Valg af dirigent 
Morten Schultz Larsen 
Ad 2. Valg af referent 
Annette Sylvest 
Ad 3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
Ad 4. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
Ad 5. Medlemsliste (CBG) 
Målet er 100 inden nytår, vi har nu 57. Alle opruster på hjemmefronten, vi beder Charlotte om at sende 
medlemslisten til bestyrelsen så vi alle kan checke om kollegerne er medlemmer.  
Ad 6. Symposium Protesenær fraktur (MSL) 
Programmet er lavet. Clive Duncan fra Vancouver kommer og gennemgår klassifikation mm, desuden 
osteosynteser, proteserevision  og resultater. Morten, Michael og Ole Ovesen er også med. Søren Overgaard 
har deltaget meget aktivt i planlægningen. Det bliver onsdag på DOS-mødet. Så snart vi har endeligt tilsagn 
bliver programmet lagt på hjemmesiden.  
Ad 7. Mini symposium Åbne frakturer (KKP) 
Klaus, Michael og Søren planlægger og sender programmet rundt til bestyrelsen. Odense og Ålborg metoder 
med og uden plastikkirurg. Initialbehandling, herunder klassifikation. Er Gustillo den bedste? Er der andre? 
Hudlæsion, bløddelslæsion og knoglelæsionen. Systematik er vigtig.  Skal vi bede Henrik Eckardt om at sige 
noget om dette? Keld Andersen, Århus har en del billedmateriale vedr. decollement mm. 
Ad 8. Hjemmesiden (NS) 



Nanna har haft kontakt til Sten Lund vedr. DOS hjemmesiden. Tilbuddet om at overføre vores hjemmesiden 
til DOS specialedel indebærer bl.a. at det er nødvendigt med log-on, og det er en hindring. Frank, Morten og 
Nanna holder et møde med Sten Lund. Vi har et ønske om fri adgang til det meste af hjemmesiden, dog med 
en lille lukket del for medlemmer med referater, medlemsliste mm. Vi har også et ønske om at bevare 
domænenavnet traumeselskabet.dk og linket til frakturer.dk. Der er mulighed for sponsorer med logo og link, 
men ikke egentlige reklamer. Det vil være superfint at få hjemmesiden vedligeholdt, for det kan hurtigt blive 
et problem at blive ved at få dette gjort på frivillig basis.  
Ad 9. Specialeplanlægning (MSL) 
Afklaringen kommer først i juni måned. Morten har sendt DOS besvarelsen ud. 
Ad 10. DRG (CBG) 
Charlotte har talt med Sven Østgaard om kodningen af traumepatienter. Der er foreslået at få en/to DRG 
kode for traumemodtagelse.  
Punktet skal på igen på næste møde. 
Ad 11. Uddannelseudvalg (MB) 
Uddannelsesudvalget skal lave en skabelon for beskrivelse af fagområderne. Den kan dog ikke laves før 
specialeplanen er kommet. Derfor kommer den først efter dette. Michael sender beskrivelsen af fagområdet 
fra 2005 ud, så vi kan se den.  
Ad 12. Styrkelse af Traumatologi ved EFORT (MSL) 
Morten er inviteret til kick-off møde i juni forbindelse med EFORT i Madrid. Deltager desuden i ESTES i 
næste uge. EFORT holder kursus i København i september om osteoporose-frakturer.  Morten skal holde 
oplæg om protesenære frakturer ved EFORT i København til næste år. 
Ad 13. Næste møde 
Vi stræber efter at få et halvdagsmøde i slutningen af august. Morten sender en doodle rundt. Vi skal have tid 
til at svare på beskrivelsen af fagområdet og endelig planlægning af minisymposium, DRG og hejmmesiden.  
Ad 14. Evt.  
Søren arbejder videre med guidelines for malleolfrakturer.  
Medlemsskabende kunne også være forårssymposium med dissektionskurser.  
Indmeldelsesblanketter med henvisning til hjemmesiden til mini-symposium. 
Besvarelsen af henvendelse fra Sundhedsstyrelsen via DOS omkring hovedtraumer hos patienter i AK-
behandling drøftedes. Morten svarer inden 14.5    


